
Bent u al klaar voor de 
1,5 meter-samenleving?

Dolmans Facility Management dienst-
verlening voor de 1,5 meter-samenleving 

COVID-19 heeft in enkele maanden onze werkelijkheid volledig veranderd. Europese 
ziekenhuizen zijn volgestroomd, landen zijn op slot gegaan, we blijven zoveel als mogelijk 
thuis en houden – als we toch de deur uit moeten – minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
De overheid heeft aangegeven dat alle sectoren moeten nadenken over het borgen van de 
1,5 meter-samenleving, voordat maatregelen voor sectoren worden versoepeld. 

Dolmans Facility Management heeft een pakket samengesteld om bedrijven te onder-
steunen bij het realiseren van de randvoorwaarden voor deze nieuwe werkelijkheid om u en 
uw medewerkers veilig te kunnen laten werken. Uiteraard gaan we graag met u in gesprek 
om de mogelijkheden voor uw medewerkers in uw werkomgeving te bekijken. 

Kantoorindeling korte termijn
Hierbij worden de huidige indelingen van uw kantoorpand geanalyseerd en 
adviseren wij welke werkplekken nog wel of juist niet meer gebruikt kunnen 
gaan worden als zogenaamde “color zones”. Hierbij ondersteunen wij u van 
analyse, advies, indelingstekeningen tot aan realisatie. Dat geldt tevens voor 
het opstellen van een bewegingsplan waarin aangegeven wordt hoe mensen 
door het gebouw kunnen bewegen met 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vloermarkering
Vloermarkering is bijvoorbeeld wenselijk bij een koffiecorner waar men vaak 
dicht op elkaar staat. De markeringstape die gebruikt wordt is speciaal 
gefabriceerd van vinylfolie in verband met het beperken van lijmresten na 
verwijdering van de tape. Onze Handymans zijn ervaren in het zorgvuldig 
aanbrengen van deze vloermarkering.

Kantoorindeling lange termijn
Het is verstandig om kantoren geheel toekomstbestendig te maken door uw 
pand te herinrichten met de bestaande inventaris. Hierbij is de 1,5 meter 
afstand om de werkplek van uw medewerkers de basis voor de indeling.
Hierbij ondersteunen wij u van analyse, advies en indelingstekeningen tot aan 
realisatie.  

Facility 
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Gedragsverandering
Wij voorzien dat de nieuwe werkelijkheid van 1,5 meter afstand nog best veel 
vraagt van uw medewerkers als het gaat om gedragsverandering. Het risico 
om weer snel terug te vallen in oude patronen is groot. Onze medewerkers 
kunnen worden ingezet om visuele inspecties te verzorgen om te kijken of 
men zich aan de regels houdt. Wanneer mensen worden geattendeerd en 
geadviseerd is de kans op blijvende gedragsverandering groter. 

Afzetlint
Naast de benoemde vloermarkeringstape is voor receptiebalies afzetlint een 
goede optie zodat binnen uw organisatie medewerkers afstand houden. Dit 
om uw medewerkers te beschermen, maar ook om uw medewerkers te helpen 
herinneren om het gedrag te veranderen. Het afzetlint is in verschillende 
kleuren beschikbaar namelijk zwart, rood en grijs. Deze kan direct bij uw 
organisatie worden afgeleverd en is heel makkelijk neer te zetten bij 
de plek die u wilt afschermen. 

Beschermingsborden
De plastic beschermingsborden zullen ervoor zorgen dat binnen uw 
organisatie medewerkers afstand nemen van bijvoorbeeld de receptiedesk. 
Dit om uw medewerkers te beschermen, maar ook om uw medewerkers te 
helpen om het gedrag te veranderen. Dolmans Facility Management kan de 
plastic beschermingsborden voor u leveren. Deze kan direct bij uw organisatie 
worden afgeleverd en zijn heel makkelijk neer te zetten bij de plek die u wilt 
afschermen. 

Veiligheidsborden 
Wij hebben een groot assortiment aan veiligheidsborden beschikbaar. Deze 
zorgen ervoor dat binnen uw organisatie medewerkers geattendeerd worden 
afstand te houden van elkaar. Dit om uw medewerkers te beschermen, maar 
ook om uw medewerkers te helpen om het gedrag te veranderen. Dolmans 
Facility Management kan de veiligheidsborden leveren en ophangen op de 
plek die u wenst.

Plastic schermen 
Werkplekken of ruimten scheiden en medewerkers bewust maken van de 1.5 
meter-samenleving kan gemakkelijk door plastic schermen in ruimten op te 
hangen om duidelijk aan te geven dat medewerkers afstand moeten houden. 
Dolmans Facility Management kan deze schermen leveren en ophangen op de 
plek die u wenst.

Desinfectiepalen 
Medewerkers zullen in de 1.5 meter-samenleving nog steeds de handen 
moeten blijven wassen/desinfecteren. Het is gemakkelijk als er desinfectie-
palen zichtbaar aanwezig zijn op centrale plaatsen. Dit zal een maatregel zijn 
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
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Thuiswerken 
Om het aantal medewerkers op uw eigen kantoor te beperken zal thuiswerken 
een vast onderdeel uitmaken van de 1,5 meter-samenleving. Om uw mede-
werkers ook thuis te faciliteren met een prettige en Arboverantwoorde werk-
plek hebben wij een speciaal assortiment aan thuiswerkplekken geselecteerd. 
Denkt u hierbij aan bureaus, bureaustoelen, laptopstandaarden, beeld-
schermen en meer. Deze kunnen centraal door u worden besteld en bij de 
medewerker thuis worden geleverd en geïnstalleerd.

Werkplekdesinfectie
De “aanraakpunten” worden in veel organisaties al extra schoongemaakt, maar 
toetsenborden en andere IT-materialen zijn vaak grote besmettingsbronnen. 
Een goede reiniging van de apparatuur is dus essentieel. Dolmans Facility 
Management kan u voorzien van de juiste desinfectiemiddelen zodat uw 
medewerkers zelf hun werkplek hygiënisch kunnen houden. Om een “0”- 
situatie te creëren kunnen wij ook een algehele desinfectie voor u uitvoeren.

Luchtzuiverende planten 
De groene afscheidingswand is een circulaire, mobiele groene room 
divider vól luchtzuiverende planten. De wand verbetert het binnenklimaat en 
de akoestiek, en kan worden gebruikt om grote open ruimtes flexibel in te 
delen. Wanneer u dit wenst kunnen wij de verrijdbare room dividers 
meenemen in het toekomstbestendig maken van uw organisatie.

Draagbare deurhaak 
Deze draagbare deurhaak helpt om besmetting van het coronavirus via 
contactpunten te voorkomen. Je gebruikt de haak om deuren te openen door 
de deurklink met de haak naar beneden te trekken. Met het puntje op de haak 
bedien je (licht)schakelaars. Zo vermijd je dat je handen besmet worden via 
deze veelgebruikte contactpunten. Met een rollerclipsleutelhanger is de deur-
haak te bevestigen aan je eigen kleding. De haken worden inclusief rollerclip-
sleutelhanger geleverd.

Ellebooghendel 
Gebruik je elleboog in plaats van je hand! Niet alleen om in te niezen, maar óók 
om de deur te openen. Zo voorkom je besmetting via deurklinken. De 3D ge-
printe ellebooghendel kan hiervoor gebruikt worden. Deze hendel bevestig je 
eenvoudig aan de deurklink, met je elleboog of onderarm open je de deur. De 
hendel is eenvoudig te bevestigen op een bestaande deurklink. 

Afstandsignalering
Voor balies van recepties en servicedesks hebben wij de afstandsignalering. 
Dit is een slim apparaat om uw medewerkers bewust te maken van de afstand 
die zij nemen van de collega’s. Dit apparaat helpt werknemers en klanten op 
een veilige en gezonde manier afstand te bewaren in openbare ruimtes door 
rood te kleuren als de 1,5 meter-grens wordt overschreden. 
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Dolmans Facility Management

Onze diensten
Facility Management Hospitality Diensten

ServiceDesk Handyman

Project Management ServiceHost - Huismeester

Facilitaire Scan

Technisch Beheer

Advies en Inkoop

Ons hart gaat sneller kloppen als we mensen kunnen ontzorgen. Wij nemen 
nét even die extra stap in het (totale) beheer van uw werkomgeving. Wij 
willen iedereen blij verrassen door met onverwacht goede oplossingen en 
maatwerk te komen. We spelen proactief in op (on)uitgesproken wensen 
om een bijzondere beleving te creëren. Hoe we dit doen? Dat vertellen we u 
graag in een persoonlijk gesprek, want onze dienstverlening dient zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij uw organisatie.
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Samenwerkings-
vormen

Single Services
Contract voor de 
afname van een
enkele dienst.

Multi Services
Contract voor de 
afname van 
meerdere 
diensten.

Maincontract
De gehele invulling 
van het facilitaire 
pakket (inclusief 
management). 

Integrated Facility 
Management
De gehele invulling 
van het facilitaire 
pakket (inclusief 
management), 
waarbij operationele 
taken binnen 
het team 
geïntegreerd zijn 
(multidisciplinair). 

OPGERICHT IN
1958

22 
VESTIGINGEN

650
MEDEWERKERS

BEZOEKADRES
IJSSELSTEIN

• Facility Management Informatie Systemen (FMIS)
• Afvalmanagement
• Fysieke beveiliging
• Meldkamerdiensten
• Veiligheidsdiensten
• Telefoniediensten
• Bedrijfscatering
• Fruitlevering
• Koffie- en vendingmachines
• Post- en koeriersdiensten
• Documentmanagement
• Reguliere schoonmaak
• Sanitaire middelen
• Glasbewassing
• Dieptereiniging
• Lucht- en vetkanaalreiniging
• Ongediertebestrijding
• Verhuizingen
• Bedrijfskleding
• In- en externe groenvoorziening
• Gladheidsbestrijding
• Kantoormeubilair
• Kantoorartikelen
• Drukwerk
• Calamiteitendiensten
• Onderhoud (E/W/B)

Overige diensten



Lage Dijk-Noord 14
Postbus 69
3400 AB IJsselstein

+ 31 (0)30 - 600 62 30
facilitymanagement@dolmans.com
www.dolmans.com

Heeft u een vraagstuk of bent u 
geïnteresseerd in onze dienst-
verlening? Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend advies. 
Dolmans Facility Management 
is specialist in het leveren van 
facilitair maatwerk.
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